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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 32271 / 04.04.2014

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 27.03.2014
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 27 martie 2014 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia
Primarului nr. 195/21.03.2014, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 206/26.03.2014, cu respectarea
întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ANGHEL FICU
ANTIPA GABRIELA
AUR MARIUS CĂTĂLIN
AXINIA CONSTANTIN
BEJAN VICTOR
BOCA ADRIAN FLORIN
BOIŞTEANU PAUL CORNELIU
BULGARIU CATALIN
BIRHALA CONSTANTIN
CHIRICA MIHAI
CRISTIAN CĂTĂLIN
DANGĂ MARIUS
GAVRILĂ CAMELIA
HARABAGIU GABRIEL
LEONTE CONSTANTIN
MATASARU PETRE DANIEL
MELENCIUC GEORGIANA
NEDELCU VLAD NICOLAE
NAVODARU LAURENŢIU
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
PREDA ANCA
RUDNIC ERICA
SANDU VASILE
SCRIPCARU CĂLIN
SURDU GABRIEL MIHAI
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
VRÂNCEANU SIMONA ELENA

Participă la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: domnul Gheorghe Nichita –
primarul Municipiului Iaşi, doamna Denisa Liliana Ionaşcu - secretarul Municipiului Iaşi, directorii şi şefii
de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, presa locală.
Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul Năvodaru Laurenţiu.
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următorele proiecte de hotărâri, respectiv:
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului si a situatiilor
1.
financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data 31.12.2013 ;
2.
Proiect de hotărâre privind probarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al
S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al
Regiei Autonome de Transport Public Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2015-2016;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2013 al Regiei Autonome
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de Transport Public Iaşi;
5.
Proiect de hotărâre privind cererea de scutire la plata taxei pe clădiri conform art. 250
alin.(1) pct. 19/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru Asociaţia
Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Iaşi;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului european „Istoria minorităţilor – o
abordare cultural artistică a diversităţii” şi a cheltuielilor legate de proiect finanţabil prin Programul
PA17/RO13 Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european, din
cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE);
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din
Municipiul Iaşi în anul 2014;
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
8.
către Asociaţia Salvaţii Copiii-Filiala Iaşi;
9.
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi ;
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr.
10.
67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor
Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi;
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 309 mp situat în Iaşi, str. Nicolae Costin, lot 21, aflat în domeniul privat al Municipiului
Iaşi ;
12.
Proiect de hotărâre aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de
191,6 mp situat în Iaşi, str. Sf. Andrei nr. 34, aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi ;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă
de 614 mp, situat în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. cadastral 146049, carte funciară 146049 ;
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, Bdul Nicolae Iorga nr. 8G
în suprafată de 45 mp;
15.
Proiect de hotărâre trecerea din administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon Iasi in
administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iasi, a terenului in
suprafata de 60 mp, proprietatea Municipiului Iasi precum şi aprobarea unor masuri pentru realizarea
proiectului ‘’Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’ la
Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iasi;
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in
suprafata de 28 mp, proprietatea Municipiului Iasi, aflat in administrarea Spitalului Clinic de
Recuperare;
17.
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 94/2013 ;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a
18.
terenurilor din anexele 1-3 ca urmare a necesităţii inventarierii terenurilor deţinute de către Municipiul
Iaşi;
19.
Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de
teren în piaţa agroalimentară Alexandru cel Bun către Fundaţia Umanitară “Omenia”;
20.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii spre utilizare a unor materiale rezultate
din casare, către: Regia Autonomă de Transport Public Iaşi; S.C. Salubris S.A. Iaşi; S.C. Citadin S.A.
Iaşi; S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.; S.C. Ecopiaţa S.A. Iaşi;
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii de materiale scoase din uz, rezultate în
21.
urma lucrărilor de investiţii efectuate de către Municipiul Iaşi, către alte instituţii publice sau unităţi
administrativ teritoriale;
22.
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului Iasi a obiectivului „Fântână arteziană bazin circular Piaţa Eminescu”, în vederea casării;
23.
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA
AVIONULUI Nr.11B întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana
fizica;
24.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA
MUZICII Nr. 1A întocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate privata
persoana juridica ;
25.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI, STDADA
PODISULUI Nr. 106A, numar cadastral 141811, întocmit in vederea construirii unei locuinte, foisor,
fosa septica, parcare acoperita si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica ;
26.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ŞOSEAUA
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BUCIUM Nr. 80 A întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate
privata persoana fizică;
Proiect de hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iaşi;
27.
Diverse: Raportul Primarului Municipiului Iaşi pe anul 2013;
Completări :
C1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de Viceprimar al domnului Marius
Sorin Dangă şi declararea vacantă a funcţiei de Viceprimar al Municipiului Iaşi;
C2. Proiect de hotărâre privind alegerea în funcţia de Viceprimar al Municipiului Iaşi;
C3. Întrebarea din Adresa nr. 3073 din data de 14.01.2014, a Parchetului de pe lângă
Tribunalul Iaşi.
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate
următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 75 din 27 martie 2014, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului şi a
situatiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data 31.12.2013 ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
- 2 abţineri.
H.C.L. nr. 76 din 27 martie 2014, privind probarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2014 al S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
- 2 abţineri.
H.C.L. nr. 77 din 27 martie 2014, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2015-2016;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
- 2 împotrivă.
H.C.L. nr. 78 din 27 martie 2014, privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2013 al
Regiei Autonome de Transport Public Iaşi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
- 2 împotrivă.
H.C.L. nr. 79 din 27 martie 2014, privind cererea de scutire la plata taxei pe clădiri
conform art. 250 alin.(1) pct. 19/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile
ulterioare pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Iaşi;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 80 din 27 martie 2014, privind aprobarea proiectului european „Istoria
minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii” şi a cheltuielilor legate de proiect finanţabil
prin Programul PA17/RO13 Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural
european, din cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE);
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 81 din 27 martie 2014, privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de
cult din Municipiul Iaşi în anul 2014;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
- 2 abţineri.
H.C.L. nr. 82 din 27 martie 2014, privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă către Asociaţia Salvaţii Copiii-Filiala Iaşi;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 83 din 27 martie 2014, privind modificarea elementelor de identificare ale unor
bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi ;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 84 din 27 martie 2014, privind prelungirea duratei contractului de comodat nr.
67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor
Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 85 din 27 martie 2014, privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 309 mp situat în Iaşi, str. Nicolae Costin, lot 21, aflat în domeniul privat al
Municipiului Iaşi ;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
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H.C.L. nr. 86 din 27 martie 2014, privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 191,6 mp situat în Iaşi, str. Sf. Andrei nr. 34, aflat în domeniul privat al
Municipiului Iaşi ;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 87 din 27 martie 2014,privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
terenului, în suprafaţă de 614 mp, situat în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. cadastral 146049, carte
funciară 146049 ;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 88 din 27 martie 2014, privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, Bdul
Nicolae Iorga nr. 8G în suprafată de 45 mp;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 89 din 27 martie 2014, privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Dr.
C. I. Parhon Iasi in administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M.
Georgescu Iasi, a terenului in suprafata de 60 mp, proprietatea Municipiului Iasi precum şi aprobarea
unor masuri pentru realizarea proiectului ‘’Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din
activitatea spitaliceasca’’ la Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iasi;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 90 din 27 martie 2014, privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui
spatiu in suprafata de 28 mp, proprietatea Municipiului Iasi, aflat in administrarea Spitalului Clinic de
Recuperare;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 91 din 27 martie 2014, privind modificarea HCL 94/2013 ;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 92 din 27 martie 2014, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului Iaşi a terenurilor din anexele 1-3 ca urmare a necesităţii inventarierii terenurilor deţinute
de către Municipiul Iaşi;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 93 din 27 martie 2014, privind prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită a unei
suprafeţe de teren în piaţa agroalimentară Alexandru cel Bun către Fundaţia Umanitară “Omenia”;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 94 din 27 martie 2014, privind aprobarea transmiterii spre utilizare a unor
materiale rezultate din casare, către: Regia Autonomă de Transport Public Iaşi; S.C. Salubris S.A.
Iaşi; S.C. Citadin S.A. Iaşi; S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.; S.C. Ecopiaţa S.A. Iaşi;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 95 din 27 martie 2014, privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al Municipiului Iasi a obiectivului „Fântână arteziană bazin circular Piaţa Eminescu”,
în vederea casării;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 96 din 27 martie 2014, privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
IASI, STRADA AVIONULUI Nr.11B întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate
privata persoana fizica;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 97 din 27 martie 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,
STRADA MUZICII Nr. 1A întocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate
privata persoana juridica ;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 98 din 27 martie 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI,
STDADA PODISULUI Nr. 106A, numar cadastral 141811, întocmit in vederea construirii unei
locuinte, foisor, fosa septica, parcare acoperita si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana
fizica ;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 99 din 27 martie 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,
ŞOSEAUA BUCIUM Nr. 80 A întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren
proprietate privata persoana fizică;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 100 din 27 martie 2014, privind actualizarea Nomenclatorului de artere al
Municipiului Iaşi;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
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H.C.L. nr. 101 din 27 martie 2014, privind încetarea mandatului de Viceprimar al
domnului Marius Sorin Dangă şi declararea vacantă a funcţiei de Viceprimar al Municipiului Iaşi;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru.
H.C.L. nr. 102 din 27 martie 2014, privind alegerea în funcţia de Viceprimar al
Municipiului Iaşi;
- alegerea viceprimarului Municipiului Iaşi fost votată cu 20 voturi pentru şi
7 nule.
H.C.L. nr. 103 din 27 martie 2014, privind întrebarea din Adresa nr. 3073 din data de
14.01.2014, a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.
- a fost adoptată cu 25 abţineri.
- 2 voturi pentru, respectiv Anca Preda şi Vlad Nicolae Nedelcu.
Proiectul nr. 21 de pe Ordinea de zi, a fost retras.
Şedinţa ordinară se încheie la ora 11,05.
În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Iaşi şi pe site-ul propriu.
Secretarul Municipiului Iaşi
Denisa Liliana Ionaşcu

6/6

FM.14.CIC.01/27.07.2009

